
MA Sem IV 

Interdisciplinary course- Ancient Indian Knowledge Systems 

Sample Questions 

 

1. ऄमरकोषस्य रचययता कः ? 

A) ऄमरससहः  

B) ऄमरव्याघ्रः 

C) यास्कः 

D) लगधः  

 

2. ऄथर्वर्ेद ेऄयस्त ? 

A) ऐतरेयब्राह्मणम् 

B) अयुर्ेदः  

C) सामायन  

D) छान्दोग्य-अरण्यकम्  

 

3. ब्रह्मदरे्ेन अयुर्ेदस्य ज्ञानं कस्मै दत्तम्? 

A) आन्राय  

B) ऄग्नये 

C) प्रजापतये 

D) ऄयिनीकुमाराभ्याम् 

 

4. ऄधोयलयितेषु अयुर्ेदस्य ग्रन्थः कः ? 

A) बृहत्संयहता 

B) मीमांसापररभाषा 

C) मयमतम् 

D) र्ाग्भटसंयहता  



 

5. ऄधोयलयितेषु अयुर्ेदस्य शास्त्रकारः कः ? 

A) सुश्रुतः  

B) लगधाचायवः  

C) गृत्समदः  

D) कयपलः  

 

6. ऄमरकोषे कयत काण्डायन  ? 

A) पञ्च 

B) षड् 

C) त्रीयण 

D) सप्त 

 

7. सुश्रुतस्य ग्रन्थस्य नाम ककम्? 

A) ऄष्टाङ्गहृदयः   

B) चरकसंयहता 

C) सुश्रुतसंयहता 

D) र्ैद्यतन्त्रसूयचः  

 

8. ऄष्टयर्भागाः कस्य ? 

A) सामर्ेदस्य 

B) अयुर्ेदस्य 

C) ऋग्र्ेदस्य 

D) ऄथर्वर्ेदस्य 

 

9) काययचककत्सायाः  समार्ेशः कुत्र ऄयस्त ? 

A) ऄष्टाङ्ग-अयुर्ेद े



B) सुश्रुतयचककत्सायाम् 

C) र्मनयचककत्सायाम् 

D) ऄयस्थयचककत्सायाम् 

 

10. ऄमरकोषस्य ऄपरं नाम ककम् ? 

A) यत्रकाण्डकोष: 

B) यनरुक्तम् 

C) र्ल्लभयनघण्टु: 

D) पञ्चमर्ेदः  

 

11. अयुर्ेदानुसारेण बालयचककत्सा कस्य भागः ऄयस्त ? 

A) र्ानप्रस्थतन्त्रस्य  

B) ऄष्टाङ्गहृदयस्य  

C) ऄष्टाङ्गायुर्ेदस्य  

D) र्ाधवक्यतन्त्रस्य  

 

12. अयुर्ेदानुसारं के दोषाः सयन्त ? 

A) र्ातयपत्तकफाः 

B) सत्त्र्रजतमाः 

C) प्रकृयतपुरुषाः 

D) बालजरारोगाः 

 

13. र्ातः ऄयस्त ? 

A) यत्रगुणेषु एकतमः  

B) यत्रदोषेषु एकतमः   

C) प्रकृयतर्ैयशष्ट्यम् 



D) पुरुषर्ैयशष्ट्यम् 

 

14. काययचककत्सा का ऄयस्त ? 

A) जरायचककत्सा 

B) शरीरयचककत्सा 

C) बालयचककत्सा 

D) र्ाजीकरणम् 

 

15. बालयचककत्सा नाम ककम्? 

A) कौमारभृत्यं  

B) जरायचककत्सा  

C) ग्रहयचककत्सा 

D) र्ाजीकरणम् 

 

16. शीषवव्यायधसमार्ेशः ऄयस्त ?  

A) ऊर्धर्ावङ्गयचककत्सायाम् 

B) काययचककत्सायाम् 

C) जरायचककत्सायाम् 

D) शल्ययचककत्सायाम् 

 

17. मन्त्राणाम् समार्ेशः ऄयस्त ?  

A) ऊर्धर्ावङ्गयचककत्सायाम् 

B) काययचककत्सायाम् 

C) ग्रहयचककत्सायाम्  

D) शल्ययचककत्सायाम् 

 

 



18. मनःशरीराबाधकरायण ________? 

A) शल्यायन 

B) जरा  

C) कौमारभृत्याः 

D) र्मनम् 

 

19. जीयवते ऄयप ऄक्षयं शुकं्र फलर्दे्यन दशृ्यते आयत कयस्मन्सन्दभे अगतम्  ?  

A) र्ाजीकरणम्  

B) दषं्ट्रा 

C) जरायचककत्सा 

D) बालयचककत्सा 

 

20. सपवकीटलूतामूषकाकददष्टयर्शव्यंजनाथवम् का ? 

A) र्ाजीकरणम्  

B) दषं्ट्रा 

C) जरायचककत्सा 

D) बालयचककत्सा 

 

21. चरकस्य ग्रन्थः कः ? 

A) चरकसंयहता 

B) सुश्रुतसंयहता 

C) ऄष्टाङ्गहृदय 

D) यभषग्शास्त्रम् 

 

 

 

 



22. काययचककत्सायाः यनरूपणम्ऄयस्त ? 

A) सुश्रुतसंयहतायाम् 

B) कण्र्संयहतायाम् 

C) ऄथर्वसंयहतायाम् 

D) चरकसंयहतायाम् 

 

23. जननयनयमत्तं ककम्   ?  

A) र्ाजीकरणम्  

B) दषं्ट्रा 

C) जरायचककत्सा 

D) बालयचककत्सा 

 

24. दशवनं पयक्तरुष्ट्मा ककम्  ?   

A) र्ातः 

B) यपत्तः 

C) कफः 

D) सत्त्र्ः  

 

25. मेघर्त् क: ?  

A) र्ातः 

B) यपत्तः 

C) कफः 

D) सत्त्र्ः  

 

 
 


